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CONG TY CO PHAN VICEM THLXONG Md XI MANG
MAW sO B09a - DN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH

Các thuye1t minh nay lb ,n5t bç phn hQp thành và cain thtctc dQc dng thii v&i báo cáo tài chinh kern theo

1. DALC DIEM bAT DQNG CUA DOANH NGHIP
Hhnh thüc sr hfru vSn
Cong ty Co^ ph.n Vicem Thtiang mai Xi mang hot dng theo GiAy chirng nhn dãng k2 doanh nghip
so ngày 02/07/2007 và Giây chrng nhn däng 4 doanh nghip thay dôi Ian thi:r 7 ngày 04/04/2016.
Von diu Iq^ là 60.000.000.000 \'ND, mñh giá ci phn là 10.000 VND. Ce1 phiu cüa Cong ty disgc
niêm yet và giao djch trên Sâ giao djch Chrng khoán Ha Ni vâi ina co phiêu là TMX.
Ngành nghex kinh doanh và hot dng chInh
•

Cung Cmg và quãn l ngue1n lao dng;

•
•
•
•

Di l du ljch;
Ban buôn nông, lam san nguyen Iiu (tri'r g6, tre, ni'ra) và dng 4t song;
Buôn ban thc phâm.
Ban buôn chuyên doanh khác chixa duçic phân vào dâu; kinh doanh vt tu, thiêt bh phu tiing, phv
gia, bao bl (phc i san xut xi mang, dan ding và cov ng nghip);
Nhà hang và các djch vii an ue1ng phc viii kru dng;
Kinh doanh các mt hang din tCr, din may, din lanh, ôtô, xe may, xe dap;
Ban lê lirong thirc, thirc ph.m, de1 ue1ng, thue1c lá, thue1c lao chiém t' trçng Ian trong các cüa
hang kinh doanh teing hcrp;
Ban buôn may moe, thit bj và phii tüng may khác;
Ban buôn thit bj va linh kiin din tCr, vin thông;
Ban buôn 0 to và xe cO dng co khác;
Ban buôn 4t Iiu, thit bj lap dt khác trong xây dijng;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xây drng cong trInh k5 thut dan diving khác;
Kinh doanh bAt dng san, quyn scr dung dAt thuc chü sä hru, ehü scr dung hoc di thuê;
Hot Ong vui choi giãi tn khác chua thrcic phân
vào dâu;
Vn tãi hãnh khách du&ng b khác;
Vn tãi hành khách yen bin và vin dtrcmg;
Hoat dng dch vii he1 trçi kinh doanh khác cOn lai chua &rcic phân vào dâu.
A

Chu k' san xuAt, kinh doanh thông thirOng
Chu k' san xuAt, kinh doanh thông thirng cüa Cong ty dirge thirc hin trong thai gian không qua 12
tháng.
Can trác cong ty
Trii sä chInh eüa Cong ty dt tai se1 348 Giãi phóng, Phuung Lit, Thanh Xuân, Ha Ni

Don vi triyc thuc
Chi nhánh Thai Nguyen

D!a chi

se1 56, thrang Phü Xa, Te1 15, PhuOng Phü Xá,
TP. Thai Nguyen, Tinh Thai Nguyen

Thuyt minh v khã nAng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh
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CONG TY CO PHAN VICEM THUtNG MiJ XI MANG
MAU sO B09a - DN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH

Các thuyê't minh nay là m3t b5phn hqp thành va cdn dupc dcc dng th&i vc?i báo cáo tài chinh kern theo

Ngày 22/12/2014, Bô Tài chinh dà ban hành Thong tir s6 200/2014/TT-BTC ("Thông tu 200") huàng
din chê d k toán cho doanh nghip. Thong tu nay có hiu 1irc cho närn tài chinh bat dâu vào hoac sau
ngày 01/01/2015. Thông tu 200 thay the cho các quy djnh ye Chê d9^ kê toán doanh nghip ban hành
theo Quyêt djnh so 15/2006/QD-BTC ngày 20/3/2006 và Thông ti.r so 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 cüa Bo Tài chInh. Ban Giám dôc dA ap ding Thông tu 200 trong vic 1tp và trinh bay báo
cáo tài chinh näm tài chinh 2015. Theo do, mt s s 1iu dâu näm trén Bang can dôi kê toán drcic
phân Ioai lai nhm dam bão cO the so sánh dxqc vài so 1iu tlrang (mg cuôi näm phü ho p vâi hixó'ng
dan ti Thông tu so 200/2014/TT-BTC.
2. NIEN DQ ICE TOAN, DOTS VI TIEN TP, SI DVNG TRONG KE TOAN
Niên dq^ ke toán
Niên d o^ ke^ toán cUa Cong ty bat du tfr ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31 tháng 12 näm ducmg
ljch.
Dom vi tin tV^ sfr ding trong k toán: Dng Vit Nam (VND)
3. CHUAN MV'C VA CHE DQ KE TOAN AP DI1JNG
Báo cáo tài chinh duçc trinh bay bang Dng Vit Nam (\TND), thrcic l.p dra trên các nguyen tic ké
toán ph' ho vOi quy djnh cUa Che d k to' doanh nghip ban hãnh tai Thong ttl so 200/2014/TTBTC ngày 22/12/2014 cUa Bo Tài chInh, Chun mrc kê toán Vit Nam và các quy djnh pháp 1' có lien
quan den vic lp và trinh bay báo cáo tài chinh.
4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU
Co s& Up báo cáo tài chInh
Báo cáo tài chmnh thrcic lp trên Co sâ ké toán don tich (trCr mot so thông tin lien quan den urn chuyên
tiên t), theo nguyen täc giá gôc, dira trên giã thiêt hoat dng lien tVc.
U'O'c tInh k toán
Viêc lap báo cáo tài chinh tuãn thu theo các Chuân mijc kê toán Vit Nam, Chê d kê toán doanh
nghip va các quy djnh pháp 1 có lien quan dn vic lp và trinh bay báo cáo tài chInh yéu câu Ban
Giám dôc phãi có nhUng uOc tInh yà giâ djnh ãnh huàng dn s6 Iiu báo cáo ye cOng n, tài san và vic
trinh bay các khoãn cong nq yà tai san tim tang tai ngày l.p báo cáo tài chinh cüng nhu các sO lieu báo
cáo ye doanh thu và chi phi trong su6t nAm tai chinh. Kt qua hoat dng kinh doanh thirc tê CO the khác
vi các uâc tInh, giã djnh dat ra.
Tin và các khoãn ttro'ng throng tin
Tin phán ánh toan b6 s6 tin hin cO cUa Cong ty tai ngày kt thüc niên do U toán, bao gôm tiên mat,
tien gui ngân hang khOng kS' han va ti&n dang chuyên.
Các khoãn tuong dxcing tin phán ánh các khoán dan ti.r ngân han có thai han thu hi không qua 03
tháng ké tr ngay dâu ti,rcO khã nang chuyn di de-^ dàng thânh mot lucing tiên xác djnh và khOng CO rüi
ro trong vic chuyên dOi thành tiên tai thai diem báo cáo, duc ghi nhan phü hçp vOi quy djnh cta
chuân mirc kê toán Vit Nam so 24 - Báo cáo h,ru chuyen tien t.
Các khoãn phãi thu vã dtr phông phãi thu khO dOi
Các khoân phãi thu du'çic theo dOi chi ti& theo k' han g6c, kS' han cOn lal tai thai dim báo cao, di
tu'çxng phãi thu, 1oi nguyen t phai thu ya các yu to khác theo nhu câu quãn 1 cia Cong ty. Vic phân
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THUYET MINI BAO CÁO TAI CH!NH
Các thuyê't minh nay là m3t b5phn hçrp thành vii cdn dztc dQc dng th&i vái báo cáo tai chInh kern theo
1oi các khoãn phãi thu là phài thu khách hang, phài thu ni b, phãi thu khác dirge thc hin theo
nguyen täc:
- Phãi thu cüa khách hang gm các khoán phài thu mang tInh thung ini phát sinh ti'r giao djch có
tInh chit mua - ban, bao gm Ca CáC khoãn phãi thu v8 tin ban hang, xuât khâu üy thác cho don vi
khác;
- Phài thu khác gm các khoàn phãi thu không có tinh thucing mi, không lien quan dn giao djch
mua - ban, bao gôm: Phãi thu ye lAi cho vay, lâi tiên güi; các khoãn dã chi h; các khoãn ben nhn
fly thác xut khâu phài thu ho^ cho ben giao Uy thác; phãi thu ye tiên pht, bôi thing; các khoãn
tam crng; cam cô, k cixçYc, k' quy, cho milqn tài san...
Cong ty can cCr k' han con lai tai th?i dim báo cáo cUa các khoãn phâi thu de^ phân Ioai là phãi thu dài
han hoc ngän han.
Các khoàn phài thu dirge ghi nh.n không vi.iqt qua giá trj có the^ thu hi. Dir phOng phãi thu khó dOl
dirge trIch l.p cho nhUng khoán phái thu dA qua han thanh toán tr trên sáu tháng trO len, hoc các
khoãn phâi thu ma ngithi nçi khó Co khã näng thanh toán do bj giãi the, phá san hay các khó khän tuong
tir phU% hgp vài quy djnh tai Thông tu sO 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cia B6 Tài chInh và Chê
Q ke4 toán doanh nghip hin hành.
Hang ton kho
Hang ton kho dirge xác dnh trén Ca sO giá thp han giva giá g6c và giá trj thuân CO the^ thirc hin
dirge. Giá gôc hang ton kho bao gm chi phi mua, chi phi chê biên và các chi phi lien quan trirc tiêp
khác phát sinh de có dirge hang tn kho & dja dim và trg thai hin tai. Giá gôc cCia hang ton kho
dirge xác djnh theo phuang pháp binh quân gia quyên. Giá trj thun có the thc hin dirge duçc xác
djnh bang giá ban uàc tInh trCr các chi phi d8 hoàn thành, chi phi tiêp thj, ban hang và phân phM phát
sinh. Hang ton kho diicic hach toán theo phucrng pháp kê khai thirng xuyên.
Dij phOng giãm giá hang tn kho là so^ chênh lch giita giá g6c cUa hang tM kho IOn han giá tri thuAn

co the thirc hin dirge cüa chüng tai ngày kt thüc niên do^ ké toán, dirge trIch lp phi hgp vOi quy djnh
tai Thông tu sO 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cüa B 9^ Tài chInh.
Tài sin co" djnh hthi hInh và khu hao
Tâi san c6 djnh hu hInh dirge trinh bay theo nguyen giá trr giá trj hao mOn lüy ké. Nguyen giá tài san
cô djnh hUu hInh bao gOm giá mua và toàn b các chi phi khác lien quan trçrc tiêp den vic dua tài san
vào trang thai san sang sir ding. Nguyen giá tài san cô djnh hru hInh do tir lam, tij xây dirng bao gm
chi phi xây drng, chi phi san xuât thre tê phát sinh cong chi phi lp dt và chay thir.
Các chi phi phát sinh sau ghi nh.n ban dAu dirge ghi tang nguyen giá cüa tài san nu cháng thirc sir cãi
thin trng thai hin tai so vOi trg thai tiêu chuân ban dâu cCia tài san dO, nhu:
-

Thay di bO^ phn cUa tài san cO^ djnh hu hInh lam tang thai gian sir dung htiu Ich, hoc lam
tang cong suât sCr diving cUa chüng; hoc

-

Cài tin b phn cüa tài san c djnh hiru hInh lam tang dáng k chit lu'cing san phârn san xut ra;
hoc

-

Ap diing quy trInh cong ngh^ san xu.t mOi lam giám chi phi hoat dng cüa tài san so vOi truOc.

Các chi phi phát sinh de^ sUa chUa, bão duOng nhm mic dIch khôi phc ho.c duy tri khã nang dem lai
lgi ich kinh tê cüa tãi san theo trng thai hoat dng tiêu chuân ban dâu, không thOa man mt trong các
diêu kiin trên, dirge ghi nhn vao chi phi san xuât, kinh doanh trong ks'.
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Các ihuyé't ininh nay
Tâi sAn c6 djnh thrçc kMu hao theo phuong pháp &r&ng thâng dija trên thai gian sCr diing Lr6rc tInh cQa
tAi sAn phU hçip vài khung khau hao quy djnh tai Thông tu sO^ 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 cüa B
Tài chInh. Thai gian khâu hao c ri the cüa cac 1oi tAi san cO^ djnh nhu sau:

Nhà ci'ra 4t kin trüc
Pht.rang tin vn tAi, truy&n d.n
Thiêt bj quân 1

Nm
10 - 50
3-8
3-6

Chi phi xây drng co' ban d& dang
Chi phi xây drng co ban dâ dang dxçic ghi nhn theo giá gc, phãn ánh các chi phi lien quan tric tiEp
(bao gôm Ca chi phi lài vay có lien quan phü hçip vâi chInh sách kê toán cüa Cong ty) den các tAi sAn
dang trong qua trInh xây dmg, may móc thiêt bj dang lap dt dê phiic vi,i cho rniic dich san xuât, cho
thuê và quãn 1 cling nhu chi phi lien quan den vic si:ra chüa tAi san cô djnh dang thirc hin. Vic khâu
hao các tAi sAn nay dixçic ap dung ging nhix vâi các tAi sAn khác, bat dâu tlr khi tài sAn & vào trng thai
s.n sang sr dung.
Chi phi phãi trã
Chi phi phãi trã duçic ghi nh.n dira trên cac i.rac tInh hçip l' ve^ các khoãn chi phi thrc te^ phãi Ira, s
lien phâi trâ cho các djch v1i dâ scr dung trong näm do chua có hóa don ho.c chisa dCt h6 so, tài lieu k
toán, bao gôm: Chi phi ban hang và các khoân chi phi djch vii mua ngoài phãi trâ khác.
Chi nhn doanh thu
Doanh thu drçic ghi nh.n khi kt qua giao djch &rçc xác djnh mt cách dáng tin cy và Cong ty có khã
näng thu dircic các lçii ich kinh tê tlr giao djch nay.
Doanh thu ban hang duçic ghi nh.n khi dng thai thôa mAn tat ca nAm (5) diêu kin sau:
-

Cong ty da chuyn giao phAn lan rUi ro vA lcii ich gân lin vâi quyn sô hOu sAn ph.rn hoac hang
hOa cho ngi.rai mua;
Cong ty không con nAm gili' quyn quãn l' hang hóa nhi.r ngi.räi s& httu hAng hOa hoac quyên
kiêm soát hAng hóa;
Doanh thu dxcic xác djnh tuong d6i chic chn;
Cong ty sê thu dirc li ich kinh tê tir giao djch ban hAng; và
Xác dlnh duc chi phi lien quan den giao djch ban hang.

Doanh thu cho thuê bt dng sAn duçic ghi nh.n theo phi.rang pháp duang th.ng trong suôt thai gian
cho thuê. Tiên cho thuê nh.n tnxOc cüa nhiu kS' dtrçc phân bô vAo doanh thu phli hgp vOi thai gian
cho thuê.
LAi tin giri thrcic ghi nhn trên co sO dn tich, di.rqc xác djnh tren s6 du các tAi khoAn tin gcri và lAi
suât Ap dung.
Cong ciii tài chInh
Ghi nhç2n ban ddu
Tài sAn tAi chinh
Theo Thông tis so 210/2009iTT-BTC ngày 06/11/2009 cüa B6 Tài chirth, tAi sAn tAi chInh duçc phAn lo?i
mt cách phü hqp, cho mic dich thuyêt minh trong các bao cáo tAi chInh, thành tAi sAn tAi chinh dirgc ghi
nh.n theo giá trj hçp 1' thông qua báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, các khoAn cho vay và phAi thu,
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cac khoãn dâu tiI n.m giü dn ngày dáo hn và tãi san tài chinh s.n sang de^ ban. Cong ty xác djnh phân
lo?i các tãi san tãi chInh nay ti thii dim ghi nhn lan dâu.
Tai thai dim ghi nhn iAn dAu, tai san tài chinh dtrçic xác djnh theo giá g6c cong vOi các chi phi giao
djch trVc tiêp lien quan den vic mua sam tài san tài chinh do. Các tài san tài chinh cCia Cong ty bao
gôm tiên Va CC khOãfl tucing dwing tiên, phãi thu khách hang và phãi thu khác.
No phài trá tài chinh
Theo Thong tr s6 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 cüa BO^ Tãi chInh, fl9 phãi trã tài chInh du'cic
phân 1oi mt cách phü hqp, Cho mc dIch thuyt minh trongcác báo cáo tâi chInh, thành nç phãi trã tai
chInh thrçic ghi nhn theo giá tri hqp 1 thông qua báo cáo kêt qua ho?t dng kinh doanh và nçi phâi trã
tãi chinh dixçic xác djnh theo giá trj phân bô. Cong ty xác djnh phân Ioai các nç phãi trã tài chinh nay ti
thii diem ghi nhn lan dâu
.
Ti th?ii dim ghi nhn Ian dan, nçi phái trà tài chinh dzçic xác djnh theo giá g6c cong vol các chi phi
giao djch trtjc tip lien quan dn vic phát hãnh nu phãi trã tài chinh do. Ng phãi trã tai chinh cüa Cong
ty bao gm phãi trã nguii ban, chi phi phãi trã, phãi trâ khác, vay và nci thuê tai chinh.
Giá trj sau ghi nhn ban ddu
Giá trj sau ghi nhn ban d&u cüa các cOng ci tài chInh ducic phãn ánh theo giá trj hyp l. Truing hcp
chixa có quy dlnh ye vic xác djnh li giá trj hqp l' cüa CáC Cong Ci tai chinh thI trInh bay theo giá trj
ghi so.
BI tricác

c6ng cy tai chinh

Các tai san tài chinh va nçi phâi trã tài chinh dirçic bü trr và giá trj thuan se duçic trInh bay trên bang
can dôi kê toán, nêu va chi nêu, COng ty co quyk hçip pháp thrc hin vic bü trü các giá trj dd ducic
ghi nh.nnay và Co djnh bü trr trên
co sâ thuan, hoc thu discic các tài san và thanh toán no phãi trã
dOng thri.
A
Thue
Thug thu nhp doanh nghip the hin tng giá trj cüa s6 thud phãi trã hin ti Va so thuê hon 1i. S
thuê hin ti phãi trã &rçic tInh dira trên
thu nhp chju thus trong näm. Thu nhp chju thus khác vài Ii
nhun thuân dirçic trInh bay trên báo cáo kt qua hot dng kinh doanh vi thu nhp chju thuê không bao
gOm cáo khoãn thu nhp hay chi phi tinh thu hoc discic khâu trr trong các närn khác (bao gôm Ca i
mang sang, nêu co) và ngoài ra không bao gm các chi tiêu không chju thuê hoc không thrçic khâu trr.
JA
Thuê thu nh.p hoAn lai di.rcic tInh trên các khoãn chênh
gilia giá trj ghi sO và Co s& tInh thuê thu
nhp cüa các khoán mic tai san hoc cong nv trên báo cáo tài chinh va drc ghi nhn theo phu'ong
pháp bang can dOi kê toán. Thuê thu nhp hoân lai phãi trã phãi du'çc ghi nhn Cho tat ca cáo khoãri
chênh lch tam thai cOn tai san thuê thu nhp hoàn lai chi thrçic ghi nhn khi chäc chàn có dü lai nhun
tInh thuê trong trcmg lai dê khâu trtr CáC khoãn chênh J
tam thai.
A

Thus thu nhp hoân lai duçc xác djnh theo thue^ suit dir tinh se áp dung Cho näm tai san ducxc thu hôi
hay nor phâi trâ duqc thanh toán. Thuê thu nhp hoAn lai dtxcic ghi nhn vào Báo cáo kêt qua hoat dng
kinh doanh và chi ghi vào von chü sâ hcru khi khoan thud dO co' lien quan den cáo khoãn mic thrçic ghi
thãng vao von chU s& hthi.
Tâi san thud thu nhp hoãn lai va nçx thud thu nhp hon la phãi trã duçc bb ti-6- khi Cong ty có quyn
ha pháp de bü trr gifla tài san thus thu nhp hi hành vOi thu thu nhp hin hành phãi np va khi
các tai san thuê thu nhp hoàn lai va ng thuê thu nh.p hon lai phãi trã lien quan tO'i thuê thu nhp
doanh nghip duvc quãn If bi cüng mot co quan thuê va Cong ty cO dir djnh thanh toán thuê thu n1i.p
hien hânh trén co sâ thuân.
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Vic xác dlnh thud thu nhp doanh nghip cn cu' vào các quy djnh hin hành v thus. Tuy nhiên,
nhUng quy djnh nay thay doi theo t&ng thii kS' và vic xác djnh sau cüng ye thuê thu nh.p doanh
nghip tuy thuc vào két qua kiêm tra cUa ca quan thuê Co thâm quyên.
Các 1oi thug khác &rçic áp ding theo các quy djnh thus hin hành ti Vit Nam.
Các ben lien quan
Các ben thrçic coi IA ben lien quan vài Cong ty nu co' khá näng kim soát ho.c CO ãnh Iur&ng dáng k
dôi vài Cong ty trong vic ra quyêt djnh các chInh sách tài chInh và hoat dng hoc cO chung các thành
viên quãn l chU ch& hoac cüng chju sir chi phôi cüa mot cong ty khác (cüng thue Tong cOng ty).
Các Ca nhân CO quyên trijc tip hoc gián tiêp biu quyêt dn den co ãnh hung dáng kê tâi Cong ty, kê
Ca CC thành viên mt thiêt trong gia dinh cUa cac cá nhân nay (bô, mc, vg, chông, con, anh, chi em
rut).
Các nhân viên quán 1 chü ch6t cO quyn va trách nhim ve^ vic l.p k8 hoch, quãn 1 và kim soát cac
hot dng cüa Cong ty: nhUng ngrii lAnh do, các nhân viên quãn 1 cüa Cong ty và các thành viCn
mt thiêt trong gia dInh cüa các cá nhân nay.
Các doanh nghip do các cá ni-ian thrçic neu a trén nm trrc tiêp hoc gián tiêp phân quan trong quyên
biêu quyêt hoc thông qua vic nay ngu?i do cO the co' ânh hi.râng dáng kê tâi Cong ty, bao gôm nhQng
doanh nghip &rçic so hUu bOi nhttng nguii lãnh do hod c các Co dông chInh cüa Cong ty và nhOng
doanh nghip CO chung mot thành viên quãn l chU chôt vOi Cong ty.
5. Tin và các khoãn tirong throng tin
31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Tin mt
Tiên gri ngân hang
Cãc khoãn ti.rcing duang tin (*)

2.528.325.000
48.529.457.696
10.000.000.000

5.547.614.000
37.525.113.541
10.000.000.000

Cong

61.057.782.696

53.072.727.541

(*) La' các khoàn tin gfri Co k' hn di.rOi 3 tháng ti Cong ty Tài chInh C6 phn Xi mäng theo các hgp dng
Uy thác quail 1 von.
6. Phãi thu cüa khách hang
31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Phãi thu cüa khách hang ngn hn
COng ty CP TM & DV Vn tái An Châu
Cong ty TNHH TM & XD Vircmg Anh
Cong ty TNHH TM TH&XD Thành Nam
Cong ty CP CAu 7 Thang Long
COngty TNHH Ly Tüng
Nguyn Qu? Anh - Nhân viên 027
Cong ty TNHH TM &DV Quang Vinh
NguynThj Thanh - CH50
HoànglhuHà - CH091
Phãi thu các khách hang khác

9.307.239.099
4.642.326.183
4.052.438.485
3.827.451.570
3.483.088.754
3.292.512.347
1.83 1.286.048
1.723.910.250
1.651.844.806
62.114.928.260

3.102.317.981
3.260.389.592
1.897.344.918
1.168.299.750
1.378.894.281
83.321.364.070

Cong

95.927.025.802

101.113.452.220

3.326.960.073

3.657.881.555

-
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Các thuyIt minh nay lb m5t bphn hQp thành và cdn dircrc dQc dng thai v&i báo cáo tai chInh kè,n theo

7. Phãi thu khác
01/01/2016
DulphOng
Gi trl
VND
VND

31/12/2016
Dtr phOng
Giá trj
VND
VND
Ngn hn
- Cong ty TNHH MTV Xi mäng
Tam Dip
- Cong ty CP KD Phát trin nhà
Thanh TrI
- Phãi thu thue^ Thu nhp cá nhân
- K crçic, k qu
- Phãi thu khác

134.802.840

-

-

-

101.368.908

-

101.368.908

-

367.364.308

-

295.211.511

-

272.145.267

-

251.893.894

-

875.681.323

-

648.474.313

-

Dãi han
Cong

8. Dix phOng phãi thu khO dOi

Ngn hn
S6dixd.unãm
TrIch lp dij phOng
S dir cu6i nm
Trong do:
Phâi thu khác hang

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

(36.796.377.592)
(1.051.227.083)

(29.827.432.044)
(6.968.945.548)

(37.847.604.675)

(36.796.377.592)

(37.847.604.675)

(36.796.377.592)

9. Hang On kho
31/12/2016
Giá gc
Dtr phOng
VND
VND

01/01/2016
Giá gc
Dir phOng
VND
VND

Hang dang di trên thräng
Hang gCri ban

5.585.384.025
4.308.227.254

-

11.625.354.804
1.014.018.040

-

C

9.893.611.279

-

12.639.372.844

-

A

ng

10. Chi phi xây ding co' ban dr dang
31/12/2016
VND
Dçrán chungcixcaothngGiapNh(1)
Dr an khu nhà a ti VTnh Tuy (2)
Dir an phm mm quãn I
Cong

01/01/2016
VND

881.899.063
200.000.000
309.600.000

881.899.063
200.000.000
193.500.000

1.391.499.063

1.275.399.063

(1) Theo hçxp dng hqp tác kinh doanh s6 268/2010IHDHTKD gitra Cong ty CO phn Vicem Thuung
mai Xi mang và Cong ty Co phân Dâu tu Xây dirng và Phát triên Do tlij Song DA ye vic các ben
thOa thu.n hçip tác dê thtrc hin các thu tiic chuân bj dâu tix, xin chuyên dOi rnic dIch si'r dyrig cOa
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C'ác thuyê't minh nay là rnt bO phn hQp thành và cn duvv dQc ding thai v&i báo cáo tài chInh kèni theo

7.804,7m2 dt và du tu xây dung kinh doanh khu chung cu cao tang Giáp Nhj kt hgp trung tam
thucmg mi djch v11 tai ngO so 1, Phan Dinh Giót, Phung Phucmg Lit, Qun Thanh Xuân, Ha Ni.
(2) Theo Hçip dông tu van 1p dir an dâu ti.r xây drng cong trInh so 192/2011/TMXM - QLDA ngày
26/02/2011, Cong ty C phân Vicem Thucrng mai Xi mang và Cong ty Co phân Tix van Dâu tu và
Thiêt kê Xây drng Vit Nam (CDC) dã tMng nht vic 1.p dr an Dâu tu xây dirng khu nhà a két
hçp trung tam thucmg mai djch vii tai VTnh Tuy. Tuy nhiên, UBND Qu.n Hai Ba Trung không
dông ' xây drng chung cu cao thng, chi chip nhn chuyn dôi khu dat sang xây dimg cong trInh
djch vii thuong mai và van phOng lam vic vâi quy mô thAp tang.
(3) Theo Nghj quyêt di hi dông c6 dông näm 2016 tip tic thçrc hin dij an, den nay dà dixgc lông
Cong ty Cong nghip xi mãng Vit Nam thão thun chü trung tip tiic dâu tu theo phuang an lira
chçn dôi tác, thãnh lp phãp nhân triên khai thirc hin.
11. TA! SAN cO DLNH HU HINH
Nhä xirOng và
vt kin trüc
VND

Thit b!
van phOng
VND

Phirong tiçn
vn W
VND

Ton g
VND

NGUYEN GLA
Ti ngày 01/01/2016

16.898.771.765

177.403.776

1.825.067.281

18.901.242.822

Muatrongnam
Thanh l, nhuqng ban

-

-

1.021.218.182

(1.094.761.322)

1.021.218.182
(1.094.761.322)

Ti ngãy 31/12/2016

15.804.010.443

177.403.776

2.846.285.463

18.827.699.682

177.403.776

1.596.260.095

15.218.245.461

-

122.111.641

513.567.777
(567.190.318)

GIA TR! HAO MON LUY ICE
Ti ngäy 01/01/2016

13.444.581.590

KMu hao trong näm
Tangkhác
Thanh 1, nhiiçing ban

391.456.136
(567.190.318)

Ti ngày 31/12/2016

13.268.847.408

177.403.776

1.718.371.736

15.164.622.920

Ti ngày 01/01/2016

3.454.190.175

-

228.807.186

3.682.997.361

Ti ngäy 31/12/2016

2.535.163.035

-

1.127.913.727

3.663.076.762

888.437.186

8.313.938.737

GIA TR! CON LI

Nguyen giá TSCD ht
khâuhao con sir dung

7.248.097.775

177.403.776
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Các thuylt mink nay là mt bO phan hQp rhành va can thtQc dQc dng thai vat báo cáo tài chink kern then
12. TAI SAN CO DJNH VO H1NH
Phânmêrn
may tInl

Quyen sir diing dat

Tong

VND

VND

VND

180.000.000

135.000.000

315.000.000

-

-

(180.000.000)

-

-180.000.000

-

135.000.000

135.000.000

Ti ngày 01/01/2016

-

135.000.000

135.000.000

Khu hao trong näm

-

-

-

135.000.000

135.000.000

Ti ngãy 01/01/2016

180.000.000

-

180.000.000

Ti ngày 31/12/2016

-

-

-

NGUYEN GIA
Ti ngày 01/01/2016
Thng trong nm
Giãm trong näm
Ti ngày 31/12/2016
GIA TR4 HAD MON LUY Kt

Ti ngày 31/12/2016
GIA TR! CON LA!

Nguyen giá TScD hét khdu

-

135.000.000
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THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH
Các thuyt minh nay là m(3t b3 ph4n hçp !hành và can dwyc dQc ding th&i vol báo cáo tài chInh kim iheo

13. N1 xAu
ThOl gian
qua hn
Nãm
Cong ty TNHI-1 San xuât vt Iiu mói
AAu
Cong.ty TNHI-1 MTV Thành An

Trén 3
nãm
Trén 3
näm

Nguyen Cao San

Trên 3
nm
Trén 3
nàm
Trén 3
näm
Trên 3
nAm

Hoâng Thi Loan
Lé Thj Thu Khuyên (Nguyen Cao
Tin)
Cong ty TNHH XNK Xây dtrng Va
thirang mii Vit Nam
Các khách hang khác
Cong

31/12/2016
Giá trj có
Giägoc
.
the thu hot
VND
VND

Dtrphong
VND

Thôi gian
qua hn
Nãm

01/01/2016
Giá trj cO
A
Giágoc
the thu hôi
VND
VND

Durphông
VND

7.4 17.003.850

-

7.4 17.003.850

Trén 3
näm

7.4 17.003.850

-

7.4 17.003.850

3.059.187.900

-

3.059.187.900

Tr6n3
nám

3.359.187.900

-

3.359.187.900

5.183.454.449

-

5.183.454.449

5.183.454.449

-

5.183.454.449

1.565.000.000

-

1.565.000.000

1.574.066.842

-

1.574.066.842

2.964.594.029

-

2.964.594.029

3.140.594.029

942.178.209

2.198.415.820

1.717.046.100

-

1.717.046.100

Tr8n3
näm
Trên 3
näm
Trén 3
näm
Trén3
näm

1.717.046.100

-

1.717.046.100

20.693.270.874

4.751.952.527

15.941.318.347

42.599.557.202

4.751.952.527

37.847.604.675

15

17.840.876.781

2 .493.674.150 15.347.202.631

40.232.229.951 3.435.852.359 36.796.377.592

CONG TY CO PHAN VICEM THUNG MI Xl MANG
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH

MAU SO B09 - DN

Các thuyét rninh nay là m5t b3 phan hçxp thành và ccn dtcçrc dQc dng thai vái báo cáo tài chInh kern theo

14. Phãi trã ngrO'i ban
-

31/12/2016
Giá trl

a) Cãc khoãn phãi trã ngwO'i ban ngn hin
COng ty TNHH MTV Xi mAng Vicem Hoàng Th?ch
Phâi trã cho các nhà cung cp khác

01/01/2016
So có khã náng trã
my

S 0 khã näng
trã ncr

Giá trj

VND

VND

VND

VND

30.108.815.197
25.120.465.553
4.988.349.644

30.108.815.197
25.120.465.553
4.988.349.644

39.394.853.884
35.225.361.467
4.169.492.417

39.394.853.884
35.225.361.467
4.169.492.417

30.108.815.197

30.108.815.197

39.394.853.884

39.394.853.884

637.572.667
25.120.465.553

637.572.667
25.120.465.553

542.103.403
35.225.361.467

542.103.403
35.225.361.467

97.434.992

97.434.992

b) Cac khoãn phãi trã ngu'ôi ban dài hin
Cong
c) So nQ qua hin chira thanh toán
d) Pliãi trã ngtrOi ban là các ben lien quan
Tong Cong ty Cong nghip Xi mäng Vit Nam
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hoàng Th?ch
Cong ty TNHH MTV Xi mãng Vicem Hal PhOng
Cong ty TNHH MTV Xi mãng Vicem Tam Dip
Cong ty C6^ phn Xi mäng Bim San
COng ty C6^ ph An Xi mãng Vicem Bit San

LE1

--

CONG TY CO PHAN VICEM THUNG MA! XI MANG
MAU SO B09 - DN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH

Các ihuyt minh nay là m5t bç phan hQp thành và can duçv dQc thing thai vái bdo cáo tài chInh kern theo

15. Thu và các khoãn phãi thu nhà nu&c

Thud giá trj gia tang
Thuê thu nhp doanh nghip
Thuêthu th.p cánhân
Thue2 dat, tin thuê dat
Các loai thu6 khác
Cong

01/01/2016

S6 phãi nçp
trong nam

SO d5 n6p
trong nam

31/12/2016

VND

VND

VND

VND

822.100.076
1.859.602.555
14.134.895
18.570.000

4.932.868.489
4.314.013.652
444.448.778
2.563.868.450
4.000.000

697.093.502
(83.826.381)
30.799.200

-

4.807.861.915
2.370.584.716
461.113.083
2.545.298.450
4.000.000

2.714.407.526

10.188.858.164

12.259.199.369

644.066.321

-

Trong dO

-

So' thuo' phOi thu nhà nithc
SO' thuê' phái trá nhà nzthc

101.839.398

2.714.407.526

745.905.719

16. CHI PHI PHAI TRA
31/12/2016
VND
TrIch tnrOc chi phi ban hang
Chi phi thumg tiêu thii xi mang
Chi phi hi nghj khách hang
Các khoãn chi phi khãc

01/01/2016
VND

985.963.780

140.870.245

434.844.922
763.100.000
650.000.000
110.920.756

1.126.834.025

1.958.865.678

-

Cing
17. Phãi trã khác

31/12/2016
VND
Ngn han

01/01/2016
VND

892.169.660
64.036.180

- Kinh phi cong doàn
- Bão him xâ hi
- C o^ tirc, igi nhun phái trã
- Các khoãn phãi trâ, phãi nOp khác
Dài han
-Nhnk qu5, k cucyc dãi han

17

496.025.065
26.679.500

-

-

430.104.240
398.029.240

437.995.565
31.350.000

1.937.111.362
1.937.111.362

2.044.600.000
2.044.600.000

CONG TY CO PHAN VICEM THUONG M31 XI MANG
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH

MAUSOBO9-DN

Các thuyé't ,ninh nay là môt bôphôn hop thành và cn dztcrc dQc dng thOi vái báo cáo tat chInh kern Iheo

a)

18. Von chü s& hOii
Bang dôi chiêu biên dng cüa von chü sâ
ht'ru
von gOp cüa
chü s& hfru
VND
Ti ngày 01/01/2015

60.000.000.000

13.052.382.679

60.000.000.000

Lãi trong nãm
Phân phi lçii nhun
Ti ngày 01/01/2016

LI trong näm
Phân ph6i lçii nhun
Ti ngày 30/09/2016

b)

Qu5 khác
thuc
von chü s& hthi
VND

Qu5 du ttr
phát trin
VND

10.682.631.372

86.637.408.920

-

-

2.969.955.863

350.000.000

10.970.502.260
(7.019.955.863)

10.970.502.260
(3.700.000.000)

16.022.338.542

3.252.394.869

14.633.177.769

93.907.911.180

9.25 1. 123.023
(10.834.523.830)

9.25 1. 123.023
(4.766.666.667)

13.049.776.962

98.392.367.536

6.067.857.163

60.000.000.000

22.090.195.705

Chi tit vn gop cüa chO s& hfru

Tong Cong ty Cong nghip Xi mAng Vit
Nam
Vn gOp cüa các c6 dông khác
Cong

01/01/2016
VND

35.786.140.000

35.786.140.000

24.2 13.860.000
60.000.000.000

24.213.860.000
60.000.000.000

Phân phôi !çii nhun
So tin
VND
Chi trã co^ t(rc trong näm vâi t' k 5%
TrIch qu5 dâu tu phát triên
TrIch qu9 dg trii bô sung von diêu !
TrIch qii5 khen thirOng, phtlic loi
Trich quy thixOiig ban diu hành
Cçiiig

Cçing
VND

2.902.394.869

-

31/12/2016
VND

LNST chira
phân phi
VND

3.000.000.000
6.067.857.163
0
1.416.666.667
350.000.000
10.834.523.830
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3.252.394.869

CONG TY CO PHAN VICEM THU'YNG MiJ XI MANG
MAU sO B09 - DN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH

Các thuyEt minh nay là mt b5ph4n hc.rp thành vi cn dwcic dQc dng thói vái báo cáo tat chInh lcèm theo

Lçii nhun keA toán sau thus thu nhp doanh nghip
S6 trich qu5 khen thumg, phüc lcii
Lcii nhu.n phân b6 cho c6 dông sâ hthi c6 phiu ph 0^ thông
Cophiu ph thông dang hru hành binh quân trong näm

Näm 2016

Näm 2015

VND

VND

9.25 1.123.023

10.970.502.260

9.25 1.123.023
6.000.000

10.970.502.260
6.000.000

1.542

1.828

LAi ccr ban trên c6 phiu
c)

Các giao djch v v6n vâi các chü sâ hthi và phân ph6ic tCrc, chia Icii nhun
Näm 2016
VND

Näm 2015
VND

60.000.000.00
0

60.000.000.000

-

-

60.000.000.00

60.000.000.000

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Von dAu tLr cUa chii sâ hflu
-Vôngópdâunäm
- Von gop tang trong näm
- Von gop giãm trong nãm
- Von gop cuôi näm
d) C6 phiu

A
So krcng co^ phiu dang k phát hành
S62 lixcmg cO^ phiu dà ban ra cong chüng
- Cophiu pM thông
So li.rcing c6 phiu dang li.ru hành
- Cophiu ph thong
Mnh giá c0^ phiu dang Iuu hành (VND):

6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
10.000

e) Các qu5 cUa doanh nghip
Qu5 dâu tr phát trin
Quy khác thuc vn chü sâ hiiu

22.090.195.705
3.252.394.869

6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
10.000

16.022.338.542
3.252.394.869

19. Cäc khoãn mjc ngoài Bang Can di kef toán
Ncr khO dOi dä xfr I
31/12/2016

01/01/2016

VND

VND

Nguyn Van Chuyn - CCra hang s6 89 Thanh Xuân (*)
Vii Quang Bang - Cra hang s6 94 Chüa Thông (*)
Dai 1 209 Minh Khai (**)
Di 1 306 H65 Tüng M.0 (**)
Cong ty CP phát trién xây dirng và thucing mai Thuan An (**)

6.011.900
27.530.000
8.032.550
30.900.000
7.200.000

6.011.900
27.530.000
8.032.550
30.900.000
7.200.000

Cng

79.674.450

79.674.450

(*) Khách hang ner dà m.t
(**) Cãc khách hang v& nçi, Cong ty dánh giá không thu h6 di.rçc
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CONG TY CO PHAN VICEM THU ONG MM XI MANG
MAU SO B09 - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
Các thuylt minh nay là mt b5phn hcp thành và cdn diccic dQc dng thai vth báo cáo tài chInh kern theo
20. Tong doanh thu ban hang và cung cap dlch v
Doanh thu ban hang và cung cap djch vi
Näm2015
VND

Näm2016
VND

Doanh thu kinh doanh xi mAng
Doanh thu cho thuê tài san

1.290.903.641.992
8.217.409.094

1.074.648.190.802
8.081.081.823

Cng

1.299.121.051.086

1.082.729.272.625

Doanh thu di vâi các ben lien quan (chi tit timg d6i tticnig)
21. Cie khoãn giãm trfr doanh thu
Näm 2016

NAm 2015

VND

VND

Chit khu thir.mg mai
Giãm giá hang ban
Hàngbánbtrã1i

41.684.307.754

Cong

41.684.307.754

20.218.397.463

20.218.397.463

22. Giá von hang ban
Näm 2016

Näm 2015

VND

VND

Giávn cUahàng hod dãbán
Giáv6n djch vi cho thuê kho

1.211.984.517.432
6.736.583.346

1.012.014.506.623
4.111.827.498

Cong

1.218.721.100.778

1.016.126.334.121

23. Doanh thu hot dng tài chInh
Näm 2016

Näni 2015

VND

VND

Lài tin gi:ri, tin cho vay
Chit khu thanh toán

1.807.878.605
1.6 17.082.638

1.043.814.739
2.639.734.400

Cong

3.424.961.243

3.683.549.139
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CONG TY CO PHAN VICEM THUONG MJJ XI MANG
MAU sO B09 - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH
Các thuyet minh nay là m0l b5phn hQp thành và cdn ditcic dQc dng th&i vái' báo cáo tài chInh kern theo
24. Chi phi ban hang và chi phi quãn I doanh nghip

Các khoãn chi phi quail I doanh nghip phát sinh
trong nam
Chi phi nhân viên
Chi phi diingcii, do^ dung
Chi phi khâu hao TSCD
Thuê, phi le^ phi
Chi phi djch vii mua ngoài
Chi phi bang tiên khác
Dr phOng phãi thu khó dài
Cãc khoãn chi phi ban hang phát sinh trong näm
Chi phi nhân viên
Chi phi dung ci,ddüng
Chi phi khu hao
Chi phi djch vii mua ngoài
Chi phi bang tin khãc

Nm 2016

Näm 2015

VND

VND

18.155.609.057

22.039.623.946

10.817.165.049
455.5 15.045
181.495.454
190.275.544
1.082.261.968
4.377.668.9 14
1.051.227.083

8.616.276.255
852.413.505
161.657.788
168.271.999
1.351.195.417
3.702.355.247
7.187.453.735

19.010.523.387

15.462.756.194

7.545.301.181

7.599.009.084
317.970.455
82.086.792
4.035.706.718
3.427.983.145

56.087.472
2.054.978.353
9.354.156.381

25. Chi phi san xut, kinh doanh theo yu t66

Chi phi nguyen 1iu, 4t 1iu
Chi phi nhân cong
Chi phi khu hao tài san co^ djnh
Chi phi drphOng
Chi phi djch viii mua ngoài
Chi phi khácbângtin
C
ng
A

Nàm2016

Näm2015

VND

VND

455.515.045
22.47 1.170.778
513.567.777
1.051.227.083
3.137.240.321
13.922.100.839

1.170.383.960
20.255.826.250
543.037.408
7.187.453.735
5.977.811.226
8,047.347.150

41.550.821.843

43.181.859.729

26. Thu nhp We

Thu nh.p tr thanh 1 tài san c 0 djnh
Nhn khuyên mgi, h6trcrtr các nhà may xi mäng
Läi do dánh giá 1i tãi san
Tinphtthudirc
Thuê di.rçic giãm
Các khoãn khác
C
ng
A

21

Näm2016

Näm2015

VND

VND

-

3.822.560.032
7.858.508.963

4.374.059.827

-

-

104.750.001

626.922.028

11.785.818.996

5.000.981.855

CONG TY CO PHAN VICEM THIXYNG MiJ XI MANG
, B09 - DN
MAU SO
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH
Các thuyê't minh nay là mt bo phn hp thành va cdn thtqc dQc dng ihô'i vái bdo cáo tài chmnh kern theo
27. Chi phi khc
Näm 2015

Näm 2016
VND

VND

Chi phi thanh 1, nhixcmg ban tài san co^ djnh
Chi phi khuyn mi, h07 trq khách hang
Chi phi khác

5.003.246.769
135.335.841

3.453.698.023
7.632.000

C

5.138.582.610

3.461.330.023

A

ng

28. Chi phi thue thu nhp doanh nghip hin hành

Lçri nhun trtr&c thus
Diu chinh cho thu nhp chju thu
Tth: Thu nhp không chju thus
Cong: Các khoãn chi phi không &rçlc trir
Thu nhp chlu thud
Thu8 suit thud TNDN
Chi phi thud TNDN hin hãnh

22

Näm 2016

Nam 2015

VND

VND

11.62 1.707.739

14.105.361.872

231.215.841

144.000.000

-

-

23 1.215.841

144.000.000

11.852.923.580

14.249.361.872

20%

22%

2.370.584.7 16

3.134.859.612

CONG TY CO PHAN VICEM THU'ONG MiJ XL MANG
MAW sO B09 - DN
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH1NH
Các thuylt minh nay là m5t W phçn hop thành va cdn duçrc dQc dng thai vat bOo cáo tai chinh kè,n theo
29. Cong ty có các ben lien quan sau:
Ben lien quan

Mi quan h

Tong cong ty Cong nghip Xi mäng Vi@ Nam
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hoãng Thch
Cong ty TNHH MTV Xi mãng Vicem Hâi PhOng
Cong ty TNHH MTV Xi màng Vicem Tam Dip
Cong ty Co'ph .n Xi mang Vicem But San
Cong ty Co phn Xi mäng Bim San

Cong ty me
Dan vi thành viên thuc Tong Cong ty
CA
Vi
g
ty
Dan vi thành en thuc Tan
Dan vi thành vién thuc Tng Cong ty
Dan vi thành viên thuc Tong Cong ty
Dan vi thành vien thuc Tng Cong ty

Giao djch vói các ben lien quan nhtr sau:
Näm2016
VND

N5m2015
VND

773 .407.416.658
236.806.680.706
38.848.702.992
2.762.910.848
13 1.492.364.282

674.7 18.405.352
273.535.210.171
21.150.535.011
11.037.285.800
6.964.206.819

1.007.592.917

851.624.916

5.797.423.552
1.3 12.234.868
0
500.607.125
248.357.054

3.345.235.498
936.986.816
91.837.513
0
0

1.789.307.000

1.789.307.000

Chit khu thanh toán &rçrc htrO'ng
Cong ty CO phn Xi mäng Vicem But San
C ng ty TNHH MTV Xi mng Vicem Hãi PhOng

1.390.055.467
325.568.838

2.599.744.900
39.989.500

Thu nhp cüa Ban Giám dc và HDQT

1.501.419.958

1.670.543.500

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Trã trtrfrc cho ngtrOi ban
Cong ty Co phân Xi mäng Vicem But San
Cong ty Co phAn Xi mäng Bim San
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Tam Dip
Cong ty TNHH MTV Xi mng Vicem Hãi Phông

5.074.061.332
163 .363.073
269.562.972
2.953.424.534

9.607.957.332
243.982.058
179.362.000

Phãithukhác
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Tam Dip

134.802.840

-

Mua hang
Cong ty TNHH MTV Xi mãng Vicem Hoãng Thach
Cong ty Co phn Xi mäng Vicem But San
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Tam Dip
Cong ty C65 phAn Xi mäng Bim San
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hãi PhOng
PhI fir vn
Tong Cong ty Cong nghip Xi mang Vit Nam
Nhn hang khuyn mi, h0^ trçr
Cong ty TNHH MTV Xi màng Vicem Hoàng Thch
Cong ty Co phn Xi mng Vicem But San
CongtyCô ph&nXi mängBim San
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hãi PhOng
COng ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Tam Dip
Chi trãcôtIrc
Tong Cong ty Cong nghip Xi mäng Vit Nam

A

So dtr vôi các ben lien quan
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CONG TY CO PHAN VICEM THIXONG MIJ XI MANG
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH

MAU SO B09 - DN

Các thuyEt minh nay là m3t bç phn hp thành pa cdn duçrc dQc dng th&i vOi báo cáo tài chinh kèn7 iheo

30. S6 lieu so sánh
S6^ lieu so sánh trên Báo cáo tài chinh la' s6 lieu dã duçc diu chinh hM th theo kt lun cCa co quan
Kiêm toán Nhà nuó'c ngày 19/10/2016, phü h9p vâi Chun mirc U toán Vit Narn so 29 - Thay dôi
chInh sách k8 toán, .ràc tInh ke^ toán v các sai sat. CV the các thay dOi nhu' sau:
01/01/2016 trInh bay 1a
Bang can di k toán

Ma
so

Tru*c diêu cinh
VND

TAU sin
Dir phOng phài thu ngãn han
khó dôi
Ngun von
Thuê vâ các khoãn np phái
Nhà nixâc
Chi phi phái trã ngn han
Lcii nhun sau thuê chi.ra phân
ph 0^i

Sau diu chinh
VND

Chênh lêch
WD

137

(40.099.094.653)

(36.796.377.592)

3.302.717.061

313

1.642.992.313

2.714.407.526

1.071.415.213

315
421

3.526.217.769
10.834.523.830

1.958.865.678
14.633.177.769

(1.567.3 52.09 1)
3.798.653.939

So" lieu nm 2015
B o cáo kt qua kinh doanh
Chi phi ban hang
Chi phi quán l doanh nghip
Lçii nhun thun tt'r hoat dng KD
Thu nhp khác
Lqi nhun khác
Tong lqi nhun k toán tnràô thus
Chi phi thu TNDN hin hành
Lçxi nhun sau thus TNDN

Trtr&c diu
cinh
VND
24 16.582.608.285
25 25.571.332.820
7.914.149.075
30
4.782.473.668
31
1.321. 143 .645
40
9.235.292.720
50
2.063.444.399
51
7.17 1.848.321
60

Ma
so

Chênh lêch
VND
(1.119.852.091)
(3.531.708.874)
4.651.560.965
218.508. 187
218.508.187
4.870.069.152
1.071.415.213
3.798.653.939

Sau diu chinh
VND
15.462.756.194
22.039.623.946
12.565.710.040
5.000.981.855
1.539.651.832
14.105.361.872
3.134.859.6 12
10.970.502.260

Ha N7i, ngày 20 tháng 01 näm 2017
Nguôi lp
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TONG CONG TY CONG NGHIP XI MANG VN CONG HOA XA HOT CHTU NGHIA WET NAM
Dc lp - Tr do - Hn1i phüc
CONG TY CP VICEM THUUNG MI XI MANG
S& 64 /TMXM-TCKT
V/v Cong bo^ thông tin Báo cáo tài chinh qu 4/2016.

Ha N6i, rigày 20 tháng 01 nám 2017

KInh gi:ri:
- U ban chirng khoán Nhà ni.ràc;
- Si giao djch chirng khoán Ha Ni.
1. Ten cong ty: Cong ty co^ phn Vicem Thixang mai Xi mäng.
2. Ma chüng khoán: TMIX.
3. Tru sâ chinh: S6 348 duOng Giãi PhOng, Phiiong Lit, Thanh Xuân, Ha Ni.
4. Diên thoai: 0438643340

So Fax: 0438642586

5. Ngui thirc hin cong bo^ thông tin: Ba Lé Kim Phuung.
6. Ni dung cüa thông tin cOng b:
6.1 Báo cáo tài chinh qu 4 näm 2016 cüa Cong ty coA phAn Vicem Thucmg
mi xi màng thrçic 14p ngày 20 tháng 01 nàm 2017 bao gm: BCDKT, BCKQKD,
BCLCTT, TMBCTC.
6.2 Ni dung giái trinh chênh 1ch Lçii nhun sau thus so vci cüng kr nàm
trixóc (kern theo van bàn giái trmnh),
7. Da chi Website dáng tái toàn b6 Báo cáo tài chinh qu 4 nArn 2016:
www.tmx.com.vn.
Chüng tOi xin cam kt các thông tin cOng bO^ trén day là di5.ng sir that vâ hoàn
toàn chju trách nhim truâc pháp 1ut ve^ ni dung thông tin cOng b.
Xin trail tr9ng cam an!
GIAMBOC
Nci nhçln:
- Nhu trên;
- TCKT, Thu k Cty;

- Luu Van thuç4 '
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TONG CONG TY CONG NGHIP XI MANG VN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phñc
CONG TY CP VICEM TIIUONG Md XI MANG
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S:
/TMXM-TCKT
V/v: Giãi trinh chênh 1ch 1çi nhi4n qu 4/2016
So vâi cllng k närn tmOc.

Ha Nói, ngày 20 tháng 01 nátn 2017

KInh gui:
- U' ban Chirng khoán Nba nithc;
- Sâ Giao djch Chimg khoán Ha Ni.
Can cir thông tu so^ 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 ciia B6 Tài chinh
huóng dan ye vic cong bô thông tin trén thi truô'ng chung khoán.
Cong ty cô ,phân Vicem Thi.rong mi Xi mäng xin duçic giái trinh chênh 1ch
Ii nhun sau thuê qu 4/2016 so vci ciing k' nàm truó'c nhix sau:
I. So lieu:
Chênh léch
So sánh
Qu 4 nãm
Chi tiêu
Qu 4 nãm
giãrn
giârn
2016
2015
Lqi nhun sau thu

1.3 10.507.658

6.339.776.282

5.029.268.624

79,3%

II. Nguyen nlzân chênh lcIi:
Lçii nhun sau thuê qu 4 näm 2016 giãm5.029.268.624 dông, ti.xang lrng
giãm 79,3 % so vói cüng nàm näm 2015 do mt so nguyen nhân nhu sau:
- Li nhun sau thuê qu 4 näm 2015 tang 3.798.653.939 do diêu chinh theo
kêt lun cüa Kiêm toán Nba nuâc ngày 19/10/2016.
- Doanh thu hoat dng tài chInhgiãrn 258.5 87.896 dông do các Cong ty san
xuât xi màng diêu chinh giàm müc chiêt khâu thanh toán dôi vOi Côn ty.
- Chi phi ban hang tang 1.119.852.091 dông do kêt 1u.n Kiêm toán Nhà
niio'c diêu chinh chi phi mua qua têt tang khách hang và chi phi chuang trinh tich
diem tir chi phi näm 2015 sang näm 2016.
- Chi phi quân 1 doanh nghip tang 447.500.000 dOng do kêt lu.n Kiêm
toán Nba nuóc diêu chinh chi phi hi nghj khách hang tir chi phi nAm 2015 sang
näm 2016.
Cong ty cô phân Vicem Thi.rang mi xi rnäng xin cam doan nhUng giài trinh
nêu trên là hoàn toàn dung, phü hcp vói thrc tê phát sinh tai Cong ty.
KInh báo cáo U ban cht'rng khoán Nhà nuc, S& Giao dcli chmg khoán Ha
Ni các so 1iu giãi trinh trên.
Xin trân tr9ng cam cm!
GIAMDOC
Noinhân:
- Nhir trên;
- HDQT, Ban KS;
CO PHAN

X1 MAN

ñ'c Luu

TONG CONG TY CONG NGHIP XI MANG VN CQNG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phñc
CONG TY CP VICEM TFH1CNG M41 XI MANG

Sé: 6'6 /TMXM-TCKT
V/v: Giãi trInh chênh 1ch mtt so chi tiêu thay di
Báo cáo tài chinh kêt thUc ngày 31/12/2015

Ha N6i, ngày 20 tháng 01 nàm 2017

KInh gri:
- U' ban Chimg khoán Nhà rnrâc;
- Sâ Giao djch Chi:rng khoán Ha Ni.
Can cir thing tu so^ 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 ciia B6 Tãi chinh
hi.xâng dan ye vic cong bô thông tin trên thj tn.r&ng chrng khoán.
Cäncir Thông báo kt 1un kim toán ngày 19/10/2016 cüa Kiêm toán Nba
nuóc ye kêt qua kiêm toán Báo cáo tài chinh näm 2015.
Cong ty c phAn Vicem Thuong mi xi màng xin duçc giâi trInh chênh 1ch
mt so chi tiêu có sir thay dOi giüa Báo cáo tài chinh két thiic ngày 31/12/2015 âã
duçic kiêm toán va Báo cáo tài chinh theo Biên ban kiêm toán cüa Tong Kiêm toán
Nhá nithc, dâ ânh hi.râng den so du dâu kS' ngày 01/01/2016 cia Báo cáo tài chinh
qu 4/2016 sau:
I. Bang can di k toán tai ngày 01/01/2016:
01/01/2016 trInh bay 1i
Bang can ti keA toán

MA
so Trurc diu cinh
VND

TAi sin
Dr phOng phAi thu ngAn hp 137 (40.099.094.653)
khó dOi
Ngun vn
Thuê vàcác khoãri np phãi
Nhà ni.râc
Chi phi phãi trãnganhn
Li nhun sau thuê chua
phân phôi

Sau diu chinh
VND

Chênh tech
VND

(36.796.377.592)

3.302.71 7.06 1

313

1.642.992.3 13

2.714.407.526

1.071.415.213

315
421

3.526.217.769
10.834.523.830

1.958.865.678
14.633.177.769

(1.567.352.091)
3.798.653.939

II. Nguyen nhân chênh 1ch bang can ai keA toán:
1. Tài san tang 3.302.717.061 dng do Cong ty trIch l.p du phOng phái thu
khó dôi vuçlt quy ctjnh cüa Thông tu 228/2009/TT - BTC.
2. Ngun von tang 3.302.717.061 dng do nguyen nhn sau:
- Thus và các khoân phái np Nhà nurc tang 1.071.415.213 dng do tang
läi dông thii tang thuê thu nhp doanh nghip.
- Chi phi phái trã ngn hn giãm 1.567.352.091 dng do trIch trrn9c chi phi
mua qua têt tang khách hang, chi phi hi nghj khách hang nhung den 31/12/2015
chua chi và diêu chinh giâm chi phi chucing trinh tIch diem tiCu thi 6 tháng cuôi
näm 2015.
3. Lçxi nhun sau thu chua phân phM nãm 2015 tang 3.798.653.939 dông
do kêt qua kiêrn toán thay dôi.

III. Báo cáo kt qua kinh doanh närn 2015:
Báo cáo kh qua kinh doanh
Chi phi bãnhàng
Chi phi quãn 1 doanh nghip
Lçi nhunthuân trhot dng KD
Thu nhpkhác
Lai nhuânkhác
Tong lçi nhu.n kê toán truOc thuê
Chi phi thus TNDN hin hành
Lai nhuânsauthuêTNDN

Ma
so
24
25
30
31
40
50
51
60

S1iêunäm2O15
Truc diêu
Sau diêu
cinh
chnh
VND
VND
16.582.608.285
15.462.756.194
25.571.332.820
22.039.623.946
7.914.149.075
12.565.710.040
4.782.473.668
5.000.981.855
1.321.143.645
1.539.651.832
9.235.292.720
14.105.361.872
2.063.444.399
3.134.859.612
7.171.848.321
10.970.502.260

Chênh 1ch
VND
(1.119.852.091)
(3.531.708.874)
4.65 1.560.965
218.508.187
218.508.187
4.870.069.152
1.071.415.213
3.798.653.939

IV. Nguyen nhân chênh 1ch kt qua kinh doanh:
1.Chi phi ban hang giárn 1.119.852.091 dng do trIch truOc chi phi mua qua
têt tang khách hang nhung den 31/12/2015 chi.ra chi và diêu chinh giám chi phi
chixang trInh tIch diem tiêu thi 6 tháng cuôi näm 2015.
2. Chi phi quãn 1 doanh nghip giâm 3.53 1.708.874 dng do Cong ty trIch
l3p dr phông phâi thu khó dôi virçrt quy djnh cia Thông tu 228/2009/TT - BTC là
3.084.208.874 dôngvà chi phi hi nghj khách hang nhi.mg den 31/12/2015 chua
chi là 447.500.000 dông.
3. Thu nhp khác tang 218.508.187 dng do Cong ty trIch I.p dir phông phãi
thu khó dôi vi.rçit quy djnh cUa Thông tu 228/2009/TT - BTC cüa näm truóc.
4. Chi phi thu.8 thu nh.p doanh nghip hin hành tang 1.071.415.213 dng
do tang lãi dong thai tang thuê thu nhp doanh nghip.
5. Tng lcii nhun sau thu8 näm 2015 tang 3.798.653.939 dng do kt qua
kiêm toán thay dôi.
Cong ty cô phân Vicem Thucing m.i xi rnáng xin cam doan nhng giãi trInh
neu trén la' hoàn toàn dung, phü hcip vOi thirc tê phát sinh ti Cong ty.
Kinh báo cáo US' ban chüng khoán Nba nuâc, Sâ Giao djch chirng khoán Ha
Ni các so 1iu giâi trInh trên.
Xin trân trçng cam an!

Noi nhn:
- Nhu trên;
- HDQT, Ban KS;
- TCKT, Thu k Cty
- Luu Van thu.cç"
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